
Sterk Vrijwilligerswerk heeft de afgelopen jaren  

op  verschillende manieren bijgedragen aan het  

vrijwilligerswerk in de provincie Groningen.  

Om inwoners van de  provincie nog beter te kunnen 

wijzen op de mogelijkheden van Sterk Vrijwilligerswerk 

hebben we een folder ontwikkeld met nieuwe  

look & feel. In deze folder wordt  uitgelegd wat 

Sterk Vrijwilligerswerk voor  organisaties kan 

betekenen. Daarnaast staan er een aantal goede 

 voorbeelden in ter inspiratie. 

Wil jij in het bezit komen van de fysieke  folder  
om anderen te kunnen informeren over 
Sterk  Vrijwilligerswerk? Stuur dan een e-mail  
naar s.smuling@hvdsg.nl.

Folder Sterk 
Vrijwilligerswerk
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Gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in dorpen & buurten

Voor u ligt de nieuwsbrief ‘Sterk  
Vrijwilligerswerk’. Het doel van dit project 
is het vergroten van de  leefbaarheid  
in dorpen en gemeenten, door  
versterking van de bijdrage van  
(besturen) van vrijwilligersorganisaties.  
Vrijwilligersorganisaties en actieve  

bewoners zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid. Daarbij richten ze zich 
op diverse terreinen, waaronder sport, 
 dorpsbelangen, cultuur en zorg. We 
 hebben gemerkt dat veel vrijwilligers
organisaties/bewoners nog meer zouden 
willen betekenen. Bijvoorbeeld door 

meer vrijwilligers te betrekken bij hun 
 organisatie, nieuwe activiteiten of  diensten 
aan te bieden en/of vaker samen op te 
trekken met andere organisaties.  
In deze nieuwsbrief zoomen we in op 
diverse trajecten waar we in de provincie 
mee bezig zijn. 

Sterk
werkvrijwilligers

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Editie 02-2018

‘ Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek 
initiatief van zeven provinciale   
en vijf  landelijke organisaties en is  
erop gericht de maatschappelijke   
meerwaarde  van vrijwilligers- 
organisaties te benutten en de  
continuïteit en vitaliteit van deze 
organisaties te versterken.
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‘ Meer Vrijwilligers  
in Kortere Tijd’  
in Stadskanaal,  
Veendam en Pekela
Maandag 26 november jl. is de cursus Meer Vrijwilligers 
in Kortere Tijd gestart in de regio Stadskanaal, Veendam 
en Pekela. Deelnemers aan deze cursus van vier dagdelen  
zijn afkomstig van de lokale sportverenigingen,  
welzijnsorganisaties en dorpsbelangen. De volgende 
 sessie is gepland op 17 januari a.s. in Westerlee, hiervoor 
zijn nog enkele plekken vrij.

De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ is gebaseerd op een 

 persoonsgerichte werving van vrijwilligers. Deze werkwijze heeft in 

de praktijk keer op keer  geleid tot succesvolle resultaten zoals  

verruiming van de  vrijwilligerspool, invulling van bestuursfuncties, etc.  

 Inmiddels hebben ruim 1000 verenigingen in heel  Nederland de 

 methode met succes toegepast. 

Meer weten?
De cursus wordt gesubsidieerd vanuit  
het  programma Sterk Vrijwilligerswerk,  
met dank aan de Provincie  Groningen.  
Heb je belangstelling, stuur dan een  
mail naar Maud Diemer via  
m.diemer@cmostamm.nl. 

Nieuw!

mailto:s.smuling@hvdsg.nl
mailto:m.diemer@cmostamm.nl
https://www.huisvoordesportgroningen.nl/uploads/fckconnector/3441563e-1010-408d-a013-116c31baf5b5/3045100166
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In de vorige editie van de nieuwsbrief  
‘Sterk Vrijwilligerswerk’ werden een aantal  
ontwikkelingen over het zoeken naar samenwerking 
in Tolbert beschreven.  We zijn inmiddels al weer  
een stuk verder en dat willen we graag met je delen.

Nadat de besturen van stichting Oudheidkamer Fredewalda 

en Stichting Dorpshuis Tolbert, samen met Geert Hoevers, 

de bestaande en gewenste sociale kaart van Tolbert  hebben 

opgesteld is eind juni een eerste workshop georganiseerd. 

De CazemierBoerderij, nieuwe naam voor dorpshuis en 

 oudheidskamer die in 2019 fuseren, nodigde relevante 

 partners uit voor deze workshop.  Vertegenwoordigers van 

zes organisaties werkten in een zeer ontspannen sfeer met 

elkaar aan het in kaart brengen van bestaande en wenselijke 

relaties in het dorp.

Degelijke basis
Het is mooi om te ervaren dat de uitkomsten ervan praktisch 

samenvielen met de eerder, door de beide besturen opgestelde, 

sociale kaart. Een degelijke basis voor verdere uitwerking dus. 

Na afloop van de workshop is afgesproken om in november een 

vervolgworkshop te organiseren, voor zowel deelnemers aan 

de eerste workshop als voor toekomstige partners. Tussentijds 

werd in september voor beide besturen een  meeting georgani-

seerd over zowel de identiteit als het  imago van de Cazemier-

Boerderij. Naast de huidige werd ook de  gewenste situatie op 

dit gebied met elkaar besproken. Een zeer nuttige oefening.

Vervolgworkshop
Op 12 november werd de vervolgworkshop gehouden,  

met als titel: ‘Samenwerking op weg naar netwerk Tolbert’.  

Ook dit was weer een zeer geanimeerde bijeenkomst.  

Vertegenwoordigers van acht organisaties werkten  

hard aan de volgende zelf  gekozen thema’s en  

bijbehorende speerpunten:

1. Cultuur, sport & vrije tijd
• Verplaatsen ijsbaan Tolbert

• Jeugdactiviteiten

• Culturele activiteiten

2. Energiecorporatie, natuur & milieu
• Energiecorporatie

• Verlichting openbare ruimte en 30-km zones

• Samenwerking met IVN

3.  Prettig oud worden en zijn in  
Tolbert / voorzieningen in  Tolbert  
voor jong en oud: nu en straks
• Leeftijden en niveaus daarbinnen

• Samenwerking met jongeren zoeken

• Noaberschap stimuleren

• Koffieochtenden organiseren

vervolg op pagina 3 >>>

Lokale samenwerking  
in Tolbert  vervolg



Tijdens de workshop Vinden & Binden  

wordt vanuit theorie een beeld 

 geschetst van het vrijwilligerswerk 

van  tegenwoordig. Het  veranderende 

 vrijwilligerswerk en alles wat daar 

mee  samenhangt heeft gevolgen die 

belangrijk zijn voor het vinden en 

 binden van vrijwilligers. 

Vrijwilligers verwachten tegenwoordig 

vaak andere dingen van een organisatie 

dan de meer traditionele vrijwilliger.  

Het inzicht dat er verschillende  soorten 

vrijwilligers zijn die  verschillend 

 georiënteerd zijn is voor organisaties 

 verhelderend. Het betekent dat er soms 

op heel  andere  wijze geworven 

moet worden en dat organisaties hun 

 vacatures en wensen soms moeten 

 bijstellen om bepaalde  vrijwilligers 

 binnen te kunnen halen.  

Uitwisseling van tips
In het tweede deel van de workshop 

gaan de deelnemers zelf aan de slag en 

ontdekken zij wat ze kunnen ontwikkelen 

als het gaat om de werving en begeleiding 

van vrijwilligers. Ook het beëindigen  

van vrijwilligersrelaties valt hier onder.  

In Oldambt wisselden de deelnemers 

tijdens dit deel tips uit, zoals het   

instellen van een korte proeftijd  

voor nieuwe vrijwilligers.  

Dat de workshop veel los maakt bij 

 deelnemers bleek ook na afloop; de 

middag werd afgesloten met een borrel 

waarbij meerdere organisaties bleven 

napraten over dit boeiende thema. 

Vinden & Binden ook bij  
jou in de buurt?
De workshop Vinden & Binden is  
onderdeel van Sterk  Vrijwilligerswerk.  
Zie jij ook kansen in jouw regio en zou  
je daar graag deze workshop met ons  
organiseren? Neem dan contact op met  
Iris Holman via i.holman@cmostamm.nl.  
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Workshop Vinden & Binden in Oldambt

vervolg van pagina 2 >>>

Inloopavond januari 2019
Drie teams hebben de thema’s uitgewerkt naar speerpunten 

en zijn na de workshop aan de slag gegaan om deze verder 

te  concretiseren. Eind januari 2019 wordt een inloopavond 

 gehouden voor Tolberters om de speerpunten toe te lichten 

en anderen erbij te betrekken. 

Doel daarbij is om extra betrokkenheid te creëren, zodat 

meer mensen zich gaan aansluiten bij de verdere uitwerking. 

Een goede ontwikkeling: nieuwe initiatieven en  implementatie 

van, een aantal voor Tolbert, belangrijke zaken.  

Met als  perspectief: het opbouwen van een netwerk in  

het dorp,  waarbij bewoners in wisselende teams acute en  

wenselijke zaken kunnen aanpakken en realiseren.

In samenwerking met het steunpunt  Vrijwilligers werk in  Oldambt, werd op 8 november jl. 
een  workshop Vinden & Binden georganiseerd bij het Oude Ambt in Winschoten. Er waren zowel  
zorg- en welzijnsorganisaties, alsook verenigingen van dorpsbelangen, onderwijs en verschillende  
sport- en spelverenigingen vertegenwoordigd.

mailto:i.holman@cmostamm.nl
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Tijdens deze bijeenkomst in het dorpshuis 

van Hoogkerk kregen de  aanwezigen, 

 afkomstig van tien vrijwilligersorganisaties, 

de gelegenheid om  ervaringen, ideeën, 

vragen en wensen op het gebied van 

vrijwillige inzet met elkaar uit te wisselen. 

Ook waren er een aantal organisaties  

aanwezig die vanuit hun professie 

 betrokken zijn bij vrijwillige inzet.

Breed draagvlak voor vervolg
Onder het genot van soep met broodjes 

werd er uitgebreid gediscussieerd over 

vrijwillige inzet. Belangrijkste uitkomst 

is dat er een vervolg komt, omdat de 

 aanwezigen het erg belangrijk vinden 

elkaar te blijven opzoeken en kennis 

te delen.

Sportplatform Hoogkerk
In 2019 wordt er daarom elk  kwartaal een 

netwerkbijeenkomst voor  vrijwilligers- 

organisaties uit Hoogkerk georganiseerd. 

Dit vindt steeds bij  verschillende  

organisatie plaats, met elke keer een an-

der thema. De sportverenigingen hebben  

aangegeven dat er weer een impuls gegeven  

moet  worden aan het Sportplatform 

Hoogkerk. Ook dit wordt in het kader  

van Sterk  Vrijwilligerswerk opgepakt.

Kortom, een succesvolle start in  Hoogkerk 

waar nog veel potentie is voor groei. 

Meer weten?
Mocht je vragen hebben over  
Sterk  Vrijwilligerswerk Hoogkerk  
dan kun je contact opnemen via e-mail:  
jacquelien.de.vries@wij.groningen.nl.

Sterk Vrijwilligerswerk 
in Hoogkerk
In samenwerking met WIJ Hoogkerk werd op 17 oktober jl. in het 
gelijknamige dorp een startbijeenkomst over Sterk Vrijwilligers-
werk georganiseerd. Voor deze bijeenkomst waren alle vrijwilligers-
organisaties uit Hoogkerk uitgenodigd. Het doel was kennis met 
elkaar te maken én te delen, om op die manier elkaar te kunnen 
 versterken op het gebied van vrijwilligerswerk.

Samen Sterk

mailto:jacquelien.de.vries@wij.groningen.nl

